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  160 -158األنعام من اآلية :  تفريغ تفسير
  ) 44(  شريط رقم /

بـَْعُض آيَاِت رَبَك َال يَنَفُع نـَْفًسا  َهْل يَنُظُروَن ِإال َأن تَْأتِيُهُم اْلَمآلِئَكُة َأْو يَْأِتَي رَبَك َأْو يَْأِتَي بـَْعُض آيَاِت رَبَك يـَْوَم يَْأِتي( 
ًرا ُقِل انَتِظُروْا ِإنا ُمنَتِظُروَن (ِإيَمانـَُها َلْم َتُكْن آَمنَ    ) .) 158ْت ِمن قـَْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها َخيـْ

  ] . 158[ األنعام : 
 ----------  

  أي : ما ينتظر هؤالء املشركون إال أن تأتيهم املالئكة لقبض أرواحهم .) َهْل يَنُظُروَن ِإال َأن تَْأتِيُهُم اْلَمآلِئَكُة ( 
  قيل : إتيان املالئكة إلنزال العذاب واخلسف م.و 
وهم العادلون برم من العرب الذين مضى  )فقد جاءكم بينة ( عائد على الذين قيل هلم  )ينظرون  (الضمري يف اخلطاب :  •

  ن .ر السورة يف جداهلم أي ما ينتظرو أكث
  يف موقف القيامــة للفصل بني خلقه .)  َأْو يَْأِتَي رَبكَ ( 
  بطلوع الشمس من مغرا ، فإنه إذا طلعت الشمس ال يقبل اإلميان بعدها . εفسرها النيب ) َأْو يَْأِتَي بـَْعُض آيَاِت رَبَك  (

، ا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون، فإذالساعة حىت تطلع الشمس من مغرا( ال تقوم  εعن أيب هريرة . قال : قال رسول اهللا 
  إمياا مل تكن آمنت من قبل ) متفق عليه . وذلك ال ينفع نفساً 

( أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ قلت : ال أدري ، قال : إا تنتهي دون العرش  εوعن أيب ذر . قال : قال رسول اهللا 
(ال  فتخر ساجدة ، مث تقوم حىت يقال هلا : ارجعي ، يوشك يا أبا ذر ! أن يقال هلا : ارجعي من حيث جئت ، وذلك حني

َفُع نـَْفساً ِإميَانـَُها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل.. ) متفق عليه .   يـَنـْ
  ( من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرا تاب اهللا عليه ) رواه مسلم . εوقد جاء يف احلديث عنه 

هار ويبسط يده بالنهار ليتوب ( إن اهللا تعاىل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء الن εقال  –عن أيب موسى  –ويف احلديث اآلخر 
  مسيء الليل حىت تطلع الشمس من معرا ) رواه مسلم .

  وهو طلوع الشمس من مغرا .) يـَْوَم يَْأِتي بـَْعُض آيَاِت رَبَك ( 
  ا .قال مجهور املفسرين : هو طلوع الشمس من مغرقال الخازن :  •

  ا .) يف اآلية هو طلوع الشمس من مغر ذهب اجلمهور إىل أن املراد بـ ( البعض: قال القاسمي 
أي : إذا أنشأ الكافر إمياناً يومئذ ال يقبل منه ، فأما من كان مؤمناً قبل ذلك  )َال يَنَفُع نـَْفًسا ِإيَمانـَُها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمن قـَْبُل ( 

   تقبل منه كما جاء بذلك األحاديث .، فإن كان مصلحاً يف عمله فهو خبري عظيم ، وإن كان خمّلطاً فأحدث توبة حينئذ مل
اليت تضطرهم إىل اإلميان  عين ال ينفع من كان مشركًا إميانه وال تقبل توبة فاسق عند ظهور هذه اآلية العظيمةي قال الخازن : •

  ة .والتوب
ًرا (    أي : وال ينفع املؤمن املقصر أن يزداد خريه بعد ذلك . )َأْو َكَسَبْت ِفي ِإيَمانَِها َخيـْ
معىن اآلية ال ينفع كافرًا مل يكن آمن قبل الطلوع ، إمياٌن بعد الطلوع . وال ينفع مؤمنًا مل يكن عمل صاحلاً قال الطبري :  •

قبل الطلوع ، عمٌل صاحل بعد الطلوع . ألن حكم اإلميان والعمل الصاحل حينئذ ، حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة . 
َفُعُهْم ِإميَانـُُهْم َلما رَأَْوا بَْأَسَنا  ( وذلك ال يفيد شيئًا . كما قال تعاىل هللا إن اح ( وكما ثبت يف احلديث الصحي )فـََلْم َيُك يـَنـْ

  ر ) .يقبل توبة العبد ما مل يغرغ



 2

. وإمنا كان ديد شديد للكافرين، ووعيد أكيد ملن َسوف بإميانه وتوبته إىل وقت ال ينفعه ذلك) ُروْا ِإنا ُمنَتِظُروَن ُقِل انَتظِ ( 
  ا .طهاحلكم هذا عند طلوع الشمس من مغرا، القرتاب وقت القيامة، وظهور أشرا

ففي هذه اآلية ديد شديد للمشركني ، بأن تأتيهم املالئكة لقبض أرواحهم ، أو يأيت اهللا لفصل القضاء ، أو خروج الشمس  •
  من مغرا فعند ذلك ال ينفع اإلميان .

ذه اآلية ديد الكافرين بأحوال ال خيلون منها كأنه قال : هل ينظرون مع إقامتهم على الكفر إال فمقصد ه بن عطية :قال ا •
  املوت الذي هلم بعده أشد العذاب ، واألخذات املعهودة هللا عز وجل ، أو اآليات اليت ترفع التوبة وتعلم بقرب القيامة.

  يف موضعني ال يقبل فيهما اإلميان : •
  مس من مغرا .إذا طلعت الشاألول : 

 َك أَْو يَْأِيتَ بـَْعُض آيَاِت رَبَأْن تَْأتِيَـُهُم اْلَمالِئَكُة أَْو يَْأِيتَ رَب َفُع لقوله تعاىل ( َهْل يـَْنظُُروَن ِإال َك يـَْوَم يَْأِيت بـَْعُض آيَاِت رَبَك ال يـَنـْ
  ِيف ِإميَاَِا َخْرياً ُقِل انـَْتِظُروا ِإنا ُمْنَتِظُروَن ) . نـَْفساً ِإميَانـَُها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبتْ 

  قوله ( أَْو يَْأِيتَ بـَْعُض آيَاِت رَبَك ) املراد بذلك : طلوع الشمس من مغرا ، كما صحت بذلك األحاديث 
ورآها الناس آمنوا أمجعون ،  ( ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرا ، فإذا طلعت وكما يف حديث أيب هريرة السابق

  وذلك ال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل ) متفق عليه .
( أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ قلت : ال أدري ، قال : إا تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ، مث  وحديث أيب ذر 

َفُع نـَْفسًا ِإميَانـَُها ملَْ تقوم حىت يقال هلا : ارجعي ، يوشك يا أبا ذر ! أن يقال هلا : ار  جعي من حيث جئت ، وذلك حني (ال يـَنـْ
  َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل.. ) متفق عليه .

  وإمنا مل ينفع اإلميان والعمل الصاحل حينئذ لظهور اآلية اليت تضطرهم إىل اإلميان . : قال ابن الجوزي •
اُا عند طلوعها من مغرا ؛ ألنه خلص إىل قلوم من الفزع ما ُختَْمُد قال العلماء : وإمنا ال ينفع نفسًا إمي وقال القرطبي : •

معه كّل شهوة من شهوات النفس ، وتـَْفُرت كّل قّوة من قوى البدن ؛ فيصري الناس كلهم إليقام بُدنُو القيامة يف حال من 
ا من أبدام؛ فمن تاب يف مثل هذه احلال مل تُقبل توبته،  حضره املوت يف انقطاع الّدواعي إىل أنواع املعاصي عنهم، وبطال

  كما ال تُقبل توبة من حضره املوت.
، فإنه إمنا كان اإلميان ينفع إذا كان إميانًا بالغيب، وكان اختيارًا من العبد، فأما إذا  واحلكمة يف هذا ظاهرة وقال السعدي : •

، كإميان الغريق واحلريق وحنومها، ممن  يشبه اإلميان الضروري ، ألنه ، ومل يبق لإلميان فائدة وجدت اآليات صار األمر شهادة
فـََلْم َيُك .  ا ُكنا بِِه ُمْشرِِكنيَ إذا رأى املوت، أقلع عما هو فيه كما قال تعاىل (  فـََلما رَأَْوا بَْأَسَنا قَاُلوا آَمنا بِاللِه َوْحَدُه وََكَفْرنَا مبَِ 

 َفُعُهْم ِإميَانـُُهْم َلم   ا رَأَْوا بَْأَسَنا ُسنَة اللِه الِيت َقْد َخَلْت ِيف ِعَباِدِه ) .يـَنـْ
أن املراد ببعض آيات اهللا طلوع الشمس من مغرا وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم  εوقد تكاثرت األحاديث الصحيحة عن النيب 

  ينفعهم إميام ويُغلق حينئذ باُب التوبة.
  عند االحتضار . الثاني :

ْبُت اْآلَن َوال الِذيَن َميُوُتوَن َوُهْم ُكفاٌر ل تعاىل ( َولَْيَسِت التـْوبَُة لِلِذيَن يـَْعَمُلوَن السيَئاِت َحىت ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإين تُـ قا
  أُولَِئَك أَْعَتْدنَا َهلُْم َعَذاباً أَلِيماً ) .

أي: وليس قبول التوبة ممن ارتكب السيئات واملنكرات واستمر عليها، ) التـْوبَُة لِلِذيَن يـَْعَمُلوَن السيَئاِت َولَْيَسِت  ( فقوله تعاىل
) قَاَل ِإين تـُْبُت اْآلنَ (أي : حىت إذا فاجأهم املوت وحضرت أسبابه وعالماته وبلغت احللقوم، ) َحىت ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوتُ (
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ل يف هذه احلال حضور املوت ، واليأس من احلياة ، إين تبت اآلن ، فهؤالء ال تنفعهم توبتهم يف هذه احلال ، ألن أي : قا
 ُه ال ِإلََه ِإالِإَذا أَْدرََكُه اْلَغَرُق قَاَل آَمْنُت أَن ِذي آَمَنْت بِِه بـَنُ  توبتهم توبة اضطرار ال اختيار كما قال تعاىل عن فرعون (َحىتو ال

ْوا بَْأَسَنا قَاُلوا آَمنا بِاللِه َوْحَدُه ِإْسرائيَل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمَني آْآلَن َوَقْد َعَصْيَت قـَْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن ) وقال تعاىل (فـََلما رَأَ 
َفُعُهْم ِإميَانـُُهمْ    َلما رَأَْوا بَْأَسَنا ُسنَت اللِه الِيت َقْد َخَلْت ِيف ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُروَن ) . وََكَفْرنَا ِمبَا ُكنا ِبِه ُمْشرِِكَني . فـََلْم َيُك يـَنـْ

أي تبلغ روحه رأس حلقه ، وذلك وقت املعاينة الذي يرى فيه مقعده من اجلنة أو مقعده من وحلديث الباب ( ... ما مل يغرغر ) 
  س من مغرا مثله.النار ؛ فاملشاهد لطلوع الشم

وبوعده  εوعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كاملشاهد له مردودة ما عاش ؛ ألن علمه باهللا تعاىل وبنبيه 
  قد صار ضرورة .

  الفوائد :
  ديد الكفار . -1
  أن التوبة ال تقبل عند الغرغرة . -2
  ديد الكفار بيوم القيامة . -3
  قبول التوبة أن تكون قبل طلوع الشمس من مغرا .أن من شروط  -4
  أن من عالمات الساعة طلوع الشمس من مغرا . -5
  أن للساعة عالمات .-6
  أن اإلميان إمنا ينفع إذا كان غيباً . -7

ُهْم ِفي َشْيٍء ِإنَما َأْمُرُهمْ    ) .) 159ِإَلى اللِه ثُم يـَُنبئُـُهم ِبَما َكانُوْا يـَْفَعُلوَن ( ِإن الِذيَن فـَرُقوْا ِدينَـُهْم وََكانُوْا ِشيَـًعا لْسَت ِمنـْ
  ] . 159[ األنعام : 

 ----------  
ُهْم ِفي َشْيٍء (  قال جماهد، وقتادة، والضحاك، والسدي: نزلت هذه اآلية يف  )ِإن الِذيَن فـَرُقوْا ِدينَـُهْم وََكانُوْا ِشيَـًعا لْسَت ِمنـْ

  .والنصارى.اليهود 
  .) َوَما تـََفرَق الذين أُوُتوْا الكتاب ِإال ِمن بـَْعِد َما َجآَءتْـُهُم البينة ( وقد وصُفوا بالتفرق ؛ قال اهللا تعاىل 

  ) .قُوْا بـَْنيَ اهللا َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأن يـَُفر ( وقال 
افرتقت اليهود (  εعن أيب هريرة قال : قال رسول اهللا  خرج أبو داود والرتمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان وصححه احلاكم

على إحدى وسبعني فرقة كلهم يف اهلاوية إال واحدة واقرتفت النصارى على ثنتني وسبعني فرقة كلهم يف اهلاوية إال واحدة 
  ة ) . فرقة كلهم يف اهلاوية إال واحدوستفرتق أميت على ثالث وسبعني

  يف اآلية أقوال : قال الرازي : •
  املراد سائر امللل. القول األول :

قال ابن عباس : يريد املشركني بعضهم يعبدون املالئكة ويزعمون أم بنات اهللا ، وبعضهم يعبدون األصنام ، ويقولون : هؤالء 
  شفعاؤنا عند اهللا ، فهذا معىن فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ، أي فرقاً وأحزاباً يف الضاللة.

  .هم اليهود والنصارىوقال جماهد وقتادة : 
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)  ُروَن بِبَـْعضٍ أَفـَتُـْؤِمُنوَن بِبَـْعِض الكتاب َوَتْكفُ ( وتركوا بعضًا ، كما قال تعاىل : أن املراد من اآلية أخذوا ببعض  والقول الثاني
  ) . ُفُر بِبَـْعضٍ وَن باهللا َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأن يـَُفرّقُوْا بـَْنيَ اهللا َوُرُسِلِه َويُقوُلوَن نـُْؤِمُن بِبَـْعٍض َوَنكْ ِإن الذين َيْكُفرُ ( وقال أيضاً 

قال جماهد : إن الذين فرقوا دينهم من هذه األمة ، هم أهل البدع والشبهات واعلم أن املراد من اآلية احلث  والقول الثالث :
  . كلمة املسلمني واحدة ، وأن ال يتفرقوا يف الدين وال يبتدعوا البدععلى أن تكون  

والظاهر أن اآلية عامة يف كل من فارق دين اهللا وكان خمالًفا له، فإن اهللا بعث رسوله باهلدى ودين احلق قال ابن كثير :  •
أي: فرقًا كأهل امللل  )َكانُوا ِشيَـًعا َو ( ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد ال اختالف فيه وال افرتاق، فمن اختلف فيه 

يِن َما َوصى ِبِه ( فاهللا قد بـَرأ رسوله مما هم فيه. وهذه اآلية كقوله تعاىل- وهي األهواء والضالالت - والنحل  َشرََع َلُكْم ِمَن الد
َنا ِإلَْيَك نُوًحا َوالِذي  َنا ِبِه إِبـْرَاِهيَم َوُموَسى وَ أَْوَحيـْ يَن َوال تـَتَـَفرُقوا ِفيِه َوَما َوصيـْ حنن معاشر : ، ويف احلديث )ِعيَسى َأْن أَِقيُموا الد

  د .األنبياء أوالد َعالت، ديننا واح
فهذا هو الصراط املستقيم، وهو ما جاءت به الرسل، من عبادة اهللا وحده ال شريك له، والتمسك بشريعة الرسول املتأخر، وما 

ُهْم ِيف َشْيٍء  ( آراء وأهواء، الرسل بُرآء منها، كما قالخالف ذلك فضالالت وجهاالت و    ) .َلْسَت ِمنـْ
ِإن الِذيَن آَمُنوا َوالِذيَن َهاُدوا َوالصابِِئَني َوالنَصاَرى َواْلَمُجوَس ( كقوله ) َما َكانُوْا يـَْفَعُلوَن ثُم يـَُنبئـُُهم بِ  ِإنَما َأْمُرُهْم ِإَلى اللهِ ( 
 َشْيٍء َشِهيٌد َوال َه َعَلى ُكلالل نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة [ِإن   . )ِذيَن َأْشرَُكوا ِإن اللَه يـَْفِصُل بـَيـْ

  الفوائد :
  التحذير من التفرق والشقاق . -1
  احلذر من التشبه باليهود والنصارى يف تفرقهم يف دينهم . -2
  وجوب االجتماع والتآلف . -3
  ىل اهللا .أن املرجع إ-4
  ديد أهل االختالف والشقاق بلقاء اهللا يوم القيامة . -5
  عموم علم اهللا تعاىل . -6
  )) 160وَن (َمن َجاء بِاْلَحَسَنِة فـََلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها َوَمن َجاء بِالسيَئِة َفَال ُيْجَزى ِإال ِمثْـَلَها َوُهْم الَ يُْظَلمُ ( 

  ] . 160[ األنعام : 
------ ----  

أي : من جاء يوم القيامة حبسنة واحدة جوزي عليها بعشر حسنات أمثاهلا فضًال من  )َمن َجاء بِاْلَحَسَنِة فـََلُه َعْشُر َأْمثَاِلَها ( 
  اهللا وكرماً ، وهو أقل املضاعفة للحسنات فقد تنتهي إىل سبعمائة ضعف 

َها وهذه اآلية الكرمية مفصلة ملا أمجل يف اآلية األخرى، وهي ق ٌر ِمنـْ   ) .وله: { َمْن َجاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َخيـْ
، فيما يروي عن ربِه ، تبارَك وتعاىل ،  εعبِد اِهللا بِن عباِس بِن عبد املطلب رِضَي اُهللا عنهما ، عن َرُسول اهللا ويف الصحيحني : 

َ ذلِ  ((قَاَل :  بـَني َئاِت ُمثياَهللا َكَتَب اَحلَسَناِت والس إن َحبَسَنٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتَبها اُهللا تـََباَرَك وتـََعاىل ِعْنَدُه َحَسَنًة كاِمَلًة  َك ، َفَمْن َهم
 ِبَسي َا فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اُهللا َعْشَر َحَسناٍت ِإىل َسْبعمئِة ِضْعٍف ِإىل َأضَعاٍف َكثريٍة ، وإْن َهم ا َكَتبَـَها اُهللا تـََعاَىل َئٍة فـََلْم يـَْعَمْلهَ ،َوإْن َهم

  ))ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِملًة ، َوإْن َهمِ َا فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اُهللا َسيَئًة َواِحَدًة 
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  واحلسنة شرعاً : اسم لكل ما تُوّعد عليه بالثواب احلسن ، وهي كل ما أمر به الشرع . •
  ئ ، وهي كل ما ى عنه الشرع ي حترمي .والسيئة شرعا : اسم لكل ما ُتوّعد عليه بالثواب السي

  وأما زيادة املضاعفة على العشر ملن شاء اهللا أن يضاعف له  تكون حسب اإلخالص واإلحسان يف العمل . •
ِيف ُكل ُسْنبُـَلٍة ِمائَُة َحبٍة َواللُه ُيَضاِعُف  كما قال تعاىل ( َمَثُل الِذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اللِه َكَمَثِل َحبٍة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبلَ 

  ِلَمْن َيَشاُء َواللُه َواِسٌع َعِليٌم ) .
وعن ابن مسعود قال ( جاء رجل بناقة خمطومة ، فقال : يا رسول اهللا ! هذه يف سبيل اهللا ، فقال : لك ا يوم القيامة سبعمائة 

  ناقة ) رواه مسلم .
  ( قال تعاىل : إال الصيام ، فإنه يل وأنا أجزي به ) متفق عليه .ويف حديث الصيام 

ثْـرَِة التْضِعيف ِإَىل التْضِعيف ِبَعْشرَِة أَْمثَاهلَا َال بُّد ِبَفْضِل الله َوَرْمحَته َوَوْعده الِذي َال ُخيَْلف ، َوالزيَاَدة بـَْعد ِبكَ   قال النووي : •
  َأْضَعاف َكِثريَة ، َحيُْصل لِبَـْعِض الناس ُدون بـَْعض َعَلى َحَسب َمِشيَئته ُسْبَحانه َوتـََعاَىل .َسْبعِماَئِة ِضْعف ، َوِإَىل 

إن مضاعفة احلسنات زيادة على العشر تكون حبسب حسن اإلسالم ، ويكون حبسب كمال اإلخالص ،  قال ابن رجب :و  •
  وحبسب فضل ذلك العمل يف نفسه ، وحبسب احلاجة إليه .

وهذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إىل عشرة جمزوم به وما زاد عليها جائز وقوعه حبسب الزيادة يف  بن حجر :وقال ا •
  اإلخالص وصدق العزم وحضور القلب وتعدى النفع كالصدقة اجلارية والعلم النافع والسنة احلسنة وشرف العمل وحنو ذلك

اعف هذا ، وإن شاء مل ـــــا حتت مشيئة اهللا تعاىل ، فإن شاء ضذـ: ( إىل سبعمائة ضعف ) وه وقال الشيخ ابن عثيمين •
  يضاعف .

ويف الصحيحني ( إن امرأة بغيا رأت كلبًا يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له  قال ابن تيمية : •
  ائيل ) .موقها فسقته به فغفر هلا ) ويف لفظ يف الصحيحني ( أا كانت بغياً من بغايا بين إسر 

قال : (بينما رجل ميشي يف طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر اهللا   εويف الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
  له فغفر له ) .

  . فليس كل بغي سقت كلباً يغفر لهافهذه سقت الكلب بإميان خالص كان يف قلبها فغفر هلا ، وإال 
، فإن ن الطريق , فعله إذ ذاك بإميان خالص وإخالص قائم بقلبه , فغفر له بذلك وكذلك هذا الذي حنى غصن الشوك ع

, وإن الرجلني ليكون مقامهما يف الصف واحدًا وبني  األعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من اإليمان واإلخالص
   .  , وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له صالتيهما كما بني السماء واألرض 

وقال : واملقصود أن فضل األعمال وثواا ليس رد صورها الظاهرة , بل حلقائقها اليت يف القلوب , والناس يتفاضلون يف ذلك 
  تفاضًال عظيماً .      

،  كبائر هللا , فيغفر اهللا له به   ه وعبوديتهـوقال رمحه اهللا : والنوع الواحد من العمل قد يفعله اإلنسان على وجه يكمل فيه إخالص
ُيصاح برجل من أميت يوم القيامة  أنه قال : ( εكما يف الرتمذي وابن ماجه وغريمها عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن النيب 

على رؤوس اخلالئق فينشر عليه تسعة وتسعون سجًال , كل سجل منها مد البصر , فيقال : هل تنكر من هذا شيئًا ؟ فيقول : 
ظلم عليك , فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن ال إله إال اهللا , فيقول: أين تقع هذه البطاقة ال يا رب , فيقول : ال 

  ة وطاشت السجالت ) .ـ؟ فتوضع هذه البطاقة يف كفه , والسجالت يف كفة , فثقلت البطاق مع هذه السجالت
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ائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون : ال إله فهذه حال من قاهلا بإخالص وصدق , كما قاهلا هذا الشخص, وإال فأهل الكب
                       إال اهللا , ومل يرتجح قوهلم على سيئام كما ترّجح قول صاحب البطاقة .   

  أي : باخللصة السيئة اليت تسوء صاحبها إذا رآها يف صحيفته يوم القيامة .) َوَمن َجاء بِالسيَئِة ( 
  أي : فجزاء السيئة سيئة واحدة مثلها .) ِإال ِمثْـَلَها  َفَال ُيْجَزى( 
، تضاعف يف مكة كما تضاعف احلسنات : إن السيئاتفقول بعض العامة، على أن السيئات ال تضاعف مطلقاً وهذا دليل  •

  ألن السيئات ال تضاعف مطلقاً كما يف هذه االية . ،طالق ال جيوز إلاهذا 
من هّم بسيئة : أي )ُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلةً َوِإْن َهم ِبَسيَئٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها الل (باس السابق يف حديث ابن ع εقوله  فائدة : •

  ) .(إمنا تركها من أجلي أو من جرائيرواية ملسلم تركها من خشية هللا كما يف فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة إذا كان 
  ه بسوء فرتكها هللا ، فأجاب اهللا دعاءه وفرج مهه فانفرجت الصخرة .ومثل قصة الذي هّم بابنة عم

  فإن تركها بسبب عدم القدرة عليها مع االشتغال بتحصيل أسباا ، فهذا يعاقب كمن عِمل ، فتكتب عليه سيئة . •
، ة كامالً، دليل ذلكيه وزر السيئقال الشيخ ابن عثيمني : من هّم بالسيئة وسعى يف حتصيلها لكن عجز عنها، فهذا يكتب عل

ذا القاتل ، فما بال املقتول ؟ قال ـ( إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار ، قالوا : يا رسول اهللا ! ه εقول النيب 
  : ألنه كان حريصاً على قتل صاحبه ) .

  واعلم أن تارك السيئة الذي ال يعملها على ثالثة أقسام: قال ابن كثير :  •
يف  رة يرتكها هللا  فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها هللا تعاىل، وهذا عمل ونِية؛ وهلذا جاء أنه يكتب له حسنة، كما جاءتا

  بعض ألفاظ الصحيح: "فإمنا تركها من جرائي" أي: من أجلي.
  .وتارة يرتكها نسيانًا وُذهوال عنها، فهذا ال له وال عليه؛ ألنه مل ينو خريًا وال فعل  شرًا 
بعد السعي يف أسباا والتلبس مبا يقرب منها، فهذا يتنزل منزلة فاعلها، كما جاء يف احلديث، يف  وكسالً  اً وتارة يرتكها عجز  

الصحيحني: "إذا تواجه املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار". قالوا: يا رسول اهللا، هذا القاتل، فما بال املقتول؟ قال: 
  ه .ا على قتل صاحب"إنه كان حريصً 

  فال ينقصون من حسنام ، وال يزاد عليهم يف السيئات ، وال يعاقبون بظلم غريهم) َوُهْم َال يُْظَلُموَن ( 
هضمًا ) ظلمًا : أي : زيادة يف السيئات ( وال ) .  َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفال َخيَاُف ظُْلمًا َوال َهْضماً قال تعاىل (

  أي نقصاً يف احلسنات .
  .)  ِإن اللَه ال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويـُْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجراً َعِظيماً قال تعاىل (

  فاهللا ال يظلم لكمال عدله . •
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